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 ارائه الگوی راهبردی ادارة امور ارتش جمهوری اسالمي ايران ی بررويکردمقاله پژوهشي: 
 ايران بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسي، تجارب نظام جمهوری اسالمي 

 بهره گيری از تجارب موفق بشری  و 
 2مهدی قربانعلی ، 1پورشاسب عبدالعلی  

 10/99/ 10: مقاله پذيرش                                                                      42/10/99: مقاله دريافت

  چکيده
نظوامي دارد   های اسالمي نسبت به اموورراهبردی به تأسي از آموزهجمهوری اسالمي ايران هايي که نظام ديدگاه
 یرانحصابه تجارب اين نظام در مقام عمل واقدام  باتفکرات نظامي حاکم بر دنيای معاصر دارد. یهای بارزتفاوت

امور هريک الگويي را جهت ادارةتوان ميبندی آنها درقالب سطوح مختلف مديريتي با احصا وطبقهدست يافته که 
 .نمودبررسي انديشمندان فراهمومطالعه های اجرايي تدوين، همچنين مبنايي را جهت از دستگاه

بدنبال ايجاد الگويي جهت وفاق نظری و اجماع فکری در حووزة ادارةاموور ميوان گبرگوان، دسوت       تحقيقاين
هوا در فرآينود    ها و روابو  بوين آن   ها، شاگص راهبردی آجاست که درآن ابعاد، مؤلفهگيرندگانرکاران وتصميماند

هوای اصولي   منسجمي باشد که با تنظويم منطقوي عوامول ومولفوه    گيری تدوين شده و مدلسازی و تصميمتصميم
 راهبردی، رواب  بين آنها را به بهترين شکل ممکن ترسيم نمايد. 

محتووا،  تحليول هوای  ازروشهمچنين شدهاستفادهوکيفي کميهایدادهروش آميخته با استفاده از تحقيق از دراين 
آمواری تحقيوق حا ور     ةجامعو  .گرديوده مبنايي استفادهپردازینظريه وتفسيری، مستندسازی گفتمان، تحليلتحليل
انود.  اگير در مشاغل راهبوردی انتصواب داشوته    سال01ومديران راهبردی هستند که طينفر ازفرماندهان051حدود

بر اهداف عاليه نظام که برايمان ومعنويت منطبق بور  تحقيق، فرماندهان ومديران ارتش عالوههای اينبراساس يافته
هموراه  اسوالم بوه  ار وي وگسوترش  هموراه تماميوت  سياسي بهاستقالل و نظامديني اتکا دارد، وظيفه حفظهایآموزه

گرايي و اتکوای بوه موردم،    و تقويت بنية دفاعي را نيز به عهده دارند. بصيرت داشتن، ايمان و معنويتگوداتکايي 
-جهادی از جمله مؤلفهمعنوی و مديريتدهند و رهبریهای ادارة امور آجا را تشکيل مياساس دکترين و سياست

هوا  های اين مؤلفوه از اهم شاگص روند و صميميت، حضور در صحنه، تالش و فداکاریهای مهم آنها بشمار مي
ش جوام  بورای ادارة اموور درارتو    ها منجر بوه اراهوه الگوويي   اند. اين يافتههستند که عمالً در آجا بکار گرفته شده

 شده است. جمهوری اسالمي ايران

ربيات، اساسی، گفتمان واليت فقيه، مستندسازی تجراهبردی، فرماندهی و مديريت، قانونالگویواژگان کليدی: 
 ارتش جمهوری اسالمی ايران
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 مقدمه
ارتش جمهوری اسالمی ایران تحت فرماندهی ولی فقيه قررار دارد، بنرابرایا الرول و مبرانی ادار      

های دیا مبيا اسالم و سرير   امور را بر گفتمان ولی فقيه قرار داده كه خود ترجمانی است از آموزه
ایران و اسناد باالدسرتی   ج.ابه همراه قانون اساسی نظام  (السالم معليه) و ائمه اطهار (سلم و آله وعليهاهللللی) نبوی

ایا الول و مبرانی در سره بعرد اهرداي، سياسرت و       مرتبط كه خود برگرفته از هميا مبانی است.
ایرران را از سرایر كشرورها    .ج.ادكتریا در ایا رساله مورد توجه قرارگرفته كه ادار  امور در ارتش 

  نماید. متمایز می
ایران از گفتمان والیت فقيه و رویکردهای قرانون  ج.اساز ادار  امور ارتش برایا اساس اركان جهت

احصاء و در تکميل آن تجربيات موفق در دستيابی به ایا اهرداي منطبرق    و اسناد باالدستی اساسی
 گردد.رائه میا آجاها و دكتریا مربوطه به عنوان الگوی ادار  امور در بر سياست
ها و مکاتب سياسی جهان، نيروهای مسلح و خصولرا   اكثریت قریب به اتفاق حکومت بيان مسئله:

های داخلی و خارجی حکومرت و همننريا    های الزم جهت پيشبرد سياستارتش را یکی از اهرم
نيرز نره   ایران ج.انمایند. یکی از ابزارهای ضروری تعقيب اهداي مشترک ملی یک كشور قلمداد می
و « وسرلم وآلره عليهاهللللی»اسالمتنها از ایا قاعده مستثنی نبوده؛ بلکه با توجه به تاكيدات مکرر قرآن، پيامبر

و همننيا تقابل اهدافش با اهداي نظام سلطه و استکبار جهانی كره منجرر بره     «السالممعليه»اطهار ةائم
 ن.میده؛ همرواره بره ضررورت وجرودی     مداوم نظام با دشمنان متعدد داخلی و خارجی گرد ةمواج

عليره  »اميرالمرممنيا، حرررت علری    در هميا مورد، (.192: 1921)نظرپور، ای داشته استتوجه ویژه

 رمایند:فدر تبييا شأن و منزلت نيروهای مسلح می «السالم
الرعيرة اال  فالجنود باذن اللّه حصون الرعية و زیا الوال  و عزّ الدیا و سربل االمرا و لريق تقروم     » 

 ةتوانمندی و ارجمندی دیا و وسيل ةسپاهيان، به اذن خدا دژهای مردمند و زیور واليان و مای -بهم
 (.131: 39)نهج البالغه، خطبه  «ماند امنيت مردم جز با بودن سپاهيان پایدار نمی

باید بدانند كره  تمام قوای مسلح » اند:فرموده ن.مجایگاه درخصوص« عليهاهللهحمر»خمينیامامحررت
 «كننرد دهد و آنها هستند كه استقالل كشور را حفظ مری میم قوای مسلح را در رأس امور قراراسال

 (.211، 11جلد ، نور لحيفه)

آن است كه گفتمان والیت فقيره و   یراناج.احقيقت غير قابل چشم پوشی در تاریخ نظام از طرفی، 
انرد كره ارترش    گردیرده  باعرث باشرند؛  كه منبعث از اسالم ناب محمدی مری  یراناج.اقانون اساسی 

 ،های داخلی و خرارجی برر عليره نظرام    حيات خود، با تمامی دسایق و توطئه ةضما ادام یراناج.ا
سرعی و كوششری در جهرت تراميا      كردستان و كودتای نقاب مقابله نموده؛ از هري   ةهمنون غائل

یران، به ویژه در دوران دفاع مقردس فروگرراری ننمروده؛ كليره     امنيت، حفظ حدود و ثغور كشور ا
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اثرر  را بری  یرران اج.انظام سلطه و استکبار جهانی در قبرال ملرت و نظرام     ةنيات و اقدامات خصمان
هرای  ارترش ترریا  و مجررب ترریا  قوی ،تریاها، به یکی از بزرگرغم تمامی تحریمساخته و علی

 .ه استدیمبدل گرد آسيای جنوب غربی ةمنطق
ردد كه دوران هشت سرال دفراع مقردس    گو دستاوردها آنجایی لد چندان می تجارباهميت ایا 
قلمداد نمود كه ارترش  ایران توان تنها جنگ تمام عيار قرون اخير كشور را می یراناج.املت و نظام 

کسرت یرا   ، مران  ش و مردم ن.مرزمندگان شهيد، در كنار سایر  12444ضما تقدیم بالغ بر  یرانج.اا
فتره كره   جدایی بخشی از خاک كشور گردیده و در حال حاضر به چنران شرأن و منزلتری دسرت یا    

 فرمایند:می« العالیمدظله»ایحررت امام خامنه
های دشرما، در مسرير   رغم سرمایه گراریامروز ارتش یک نيروی منظم و كارآمدی است كه علی»

برای آن شد. غيرر از حررور ده سراله در ميردان     خدمت به انقالب قرار گرفت و بازوی نيرومندی 
های با ارزشی را فراهم آورد. امروز ارتش نيروی بسريار  جنگ، آموزش داد و پشتيبانی كرد و زمينه

«) ای برای انقالب است و در ایا باور هي  شکی وجرود نردارد   كارآمد و ممما و مخلص و ذخيره
 (.1/1/1912: بسيجيان نمونة كشور افزار حدیث والیت، بيانات در مراسم بيعتنرم

گفتمران والیرت فقيره، قرانون     منحصر به فرد بودن  وسال از حيات نظام  14بيش ازگرشت با  حال
 ای حکومتی و خصولا  اسالمی دوران معالرر همنظا ةدر عرلاخيرالركر  ةتجارب حاللاساسی و 

هرای اسرالمی در خصروص    بره ملرت   «عليره اهللرحمره » و با توجه به تولية حررت امرام خمينری  
الگوبرداری از ملت مجاهد ایران؛ ایا پرژوهش قصرد دارد برا برازنگری و بره روز رسرانی الگروی        

هرا،   راهبرردی كره در آن ابعراد، مملفره    طراحری یرک الگروی    بپرردازد،  راهبردی ادار  امور در آجا، 
تردویا  گيری برای اداره امرور آجرا   سازی و تصميمدر فرآیند تصميم ها و روابط بيا آنها  شاخص

های اللی راهبردی، روابط بيا مدل منسجمی باشد كه با تنظيم منطقی عوامل و مولفهو  شده باشد
ایرران  ج.اتجارب اسناد باالدستی و مبتنی بر  با نگاه بهآنها را به بهتریا شکل ممکا ترسيم نموده و 

ارائة الگويي مدون   ا پژوهش عبارت است از: مسأله مهم ای بنابرایاباشد.  و تجارب موفق بشری
مبتني بر يک پدونش  لميدي  ر زدواد ا ارم امدور بردس براسدسد اسدنس  بسآ سدتي  برا ن         

سي نآيت فقيه ن قسنو  اسسسي( ن برگرفته اا تجسرب موفق بشري ن تجدسرب بامدو د   ش هانويش
 بسشو. شود نظسم  ر چهسر  شة اخير مي

در حوز  ادار  امور ميان خبرگان و دسرت   و اجماع فکری وفاق نظریایا تحقيق در ایجاد اهميت 
 اندركاران و تصميم گيرندگان راهبردی در ارتش ممثر خواهد بود.

توسط مراكز علمی و پژوهشی راهبردی از الگوی طراحی شده برای طراحری    امکان بهره برداری ر
 ماید.ن یالگوهای ادار  امور در سایر سازمانهای ن.م را فراهم م
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ای آتری در  هر  یواند در تصرميم گيرر  ت یمامور آجا   مستندسازی تجربيات خبرگان در حوزه ادار ر
ادار  امور ارتش اثرگرار باشد و با بهره برداری از تجربيات مفيد آن از تکررار خطاهرای راهبرردی    

 جلوگيری شود.
توانرد درتردویا راهبردهرا و     میالگوی حالل از ایا پژوهش به عنوان یک دستگاه توليد راهبرد  ر
 ارهای عملی در اداره امور آجا ممثر باشد.ك هرا

توجهی به تجارب مفيد و ارزشمند در ادار  امور و تکرار تجارب نادرسرت  كمضرورت ایا تحقيق 
 . های باال در سازمان خواهد شدموجب اتالي مناب  و احيانا  هزینهاحتماال  

انحرراي از انتظرارات   زیرساخت نظرری ناشری از ایرا پرژوهش احتمراال       وجود عدم لورت در  ر
والیت فقيه، قانون اساسی و اسناد باالدستی در ادار  امور ارتش، ميرزان آن مشرخص نشرده و ایرا     

و مدیران حال و آینده ایا سازمان را از نيل به اهرداي دور   هانحراي در اثر گرشت زمان بيشتر شد
 خواهد نمود.  
تش از طریق تدویا تجارب دستيابی به الگوی راهبردی ادار  امور ار شوف اصمي:يق: اشواف تحق

ایران بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی، تجرارب جمهروری اسرالمی ایرران و     .نظام ج.ا
  بهره گيری از تجارب موفق بشری

 و اهداي فرعی آن عبارتند از:
 امور ارتش ج.ا.ایران تبييا گفتمان امام و رهبری در ادار  -1 
 استخراج محورها و رویکردهای قانون اساسی ج.ا.ایران در ادار  امور ارتش -2
همراه مطالعرات تطبيقری چنرد    بهتجارب ادار  امور ارتش ج.ا.ایران تبييا، مستندسازی و تدویا -9

 كشور انتخابی
  امور ارتش ج.ا.ایرانهای الگوی راهبردی ادار  ها و شاخصتعييا اهم ابعاد، مملفه -1

 سواالت تحقيق:
الگوی راهبردی ادار  امور ارتش كه بر اساس گفتمان امام و رهبری، قانون اساسی برا   :سوال اصمي

 بهره گيری از تجارب جمهوری اسالمی ایران و تجارب موفق بشری حالل گردیده، كدام است؟
 آن عبارتند از: سواآت فرلي و
 چيست؟ ج.ا.ایرانگفتمان امام و رهبری در ادار  امور ارتش  -
 در ادار  امور ارتش كدامند؟ ج.ا.ایرانمحورها و رویکردهای قانون اساسی  -
 كدامند؟ ج.ا.ایراندر ادار  امور ارتش  ج.ا.اتجارب نظام  -
 كدام است؟ ج.ا.ایرانهای الگوی راهبردی ادار  امور ارتش ها و شاخصمملفه اهم ابعاد، -
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 مباني نظری
مقط  تحصيالت تکميلری،  های مراكز علمی/ پژوهشی و دانشگاهمحقق با مراجعه به شناسي: پيشينه 

علمی مرتبط با متغييرهای اللی تحقيق را مورد بررسی قرارداده  كه بره شرر     ها و مقاالتپژوهش
 باشد: زیر می
 پژوهش: ارائه الگوی راهبردی فرماندهی و مردیریت در نيروهرای مسرلح از طریرق تردویا      عنوان

تجارب نظام ج.ا.ا بر اساس گفتمان والیت و قانون اساسی، محقق: سررهنگ سرتاد محمرد احردی،     
 محل پژوهش: داعا،  

ول های مدیریت راهبردی در نيروهرای مسرلح حر   ها و شاخصنتایج: الگویی ارائه شده شامل مملفه
 باشد.  ابعاد نه گانة مدیریت راهبردی می

ارائه الگوی راهبردی در حوزه امنيت نظامی از طریق تدویا تجارب نظرام مقردس    :عنوان پژوهش
 فقيه و قانون اساسی، محقق: محمدجواد عليزاده، محل پژوهش: داعا،   ج.ا.ا بر اساس گفتمان والیت

یا شرر  ترأميا امنيرت نظرامی     ترر  مهرم عنروان   قيره بره  ف شده، فرماندهی والیت الگوی ارائهدر نتایج:
گردد. در كنار ایا عامل، متغيرهای دیگری همنرون قردرت نظرامی، قردرت معنروی،       محسوب می

ترأميا  و تسليحات بازدارنده جرزء متغيرهرای   جانبه و داشتا تجهيزات  استکبارستيزی، آمادگی همه
با متغيرر قردرت ارتبرا  دارد و از     سو ز یکگردند. درواق  امنيت نظامی ا یمامنيت نظامی محسوب 

 گردد. ختم می یملسوی دیگر به حفظ امنيت 

، العرالی( )مدظلره  ای خامنره یدگاه مقام معظم رهبرری حرررت امرام   استراتژی نظامی از د لنوا  مقسله:
، 1911بهمرا  ، السرالم  عليره دانشگاه جام  امرام حسريا    رج مقسله: محلمهدی چهارپاشلو، نویسنده: 

ویژه استراتژی نظامی را از دیدگاه مقام معظرم   كه موضوع استراتژی به ایا مقاله تالش داشته نتسيج:
 .رهبری مورد بررسی و تدقيق قرار دهد

العرالی(،  مدظله) ای اندیشه دفاعی فرماندهی معظم كل قوا، حررت آیت اهلل امام خامنه لنوا  مقسله:
بهما ، السرالم  عليه دانشگاه جام  امام حسيا  رج مقسله: حلمر رضا مقيسه، نویسنده: هادی مرادپيری  

افکار نيروهای مسلح و تحوالت سياسری و   له در ابعاد مبانی اعتقادی، تجارب ومعظم نتسيج:، 1911
 اند.امنيتی، مفاهيم مربوطه را به خوبی ترسيم و ارائه نموده

-تا چه ميزان با ضرورتسياست دفاعی و امنيتی ج.ا.ا در پرتو قانون برنامة پنجم توسعه  لنوا  مقسله:

 محدل ، فریبررز  ارغوانی پير سالمی ر نویسنده:  خوانی دارد؟های دفاعی و امنيتی و اسناد باالدستی هم
كه در توجه عينی به تهدیدهای روز  :نتسيج، 22فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم، شماره  : رج مقسله

یح مصروب  هرا و لروا   تصویب قروانيا كارآمرد در قالرب طرر      ،شوندهای مختلف روزآمد میفرلت
، ارتبا  بيشتر ميان مراكز تحقيقاتی دفاعی با دانشرگاهها ، نو و مبتکرانههایگيری از ایدهمجلق و بهره

هرای موفرق   ویرژه نمونره  به سایر كشورها تجربهیپلماسی دفاعی با توجه به امر درویکردی تطبيقی در 
هرا و اهتمرام در ایجراد    گری و نقش آن در سرایر بخرش  تصحيح تفکر عمومی از مقوله نظامیجهان، 

 ارتبا  توأم با انسجام ميان امر دفاع و امنيت با سازندگی كشور باشد.
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های  طراحی مدل تصميم گيری راهبردی فرماندهان دوران دفاع مقدس با تأكيد برعمليات مقسله:لنوا 
: غالمرضا گرودرزی ر مصربا  الهردی براقری كنری ر حميرد         نویسنده ،موفق سال دوم جنگ تحميلی

دفاع ملی، سال دهم،  استراتژیک، دانشگاه عالی-فصلنامه مطالعات دفاعی  رج مقسله: محلخيرآبادی، 
مفهروم الرلی رسريده اسرت. ایرا       12در تبييا ایا مدل به محقق  :نتسيج، .1921، تابستان 14شماره 

هرای ایرا مردل    ترریا مقولره   از مهمشوند كه برخی بندی میتر دسته مقوله انتزاعی 11البمفاهيم در ق
تصميم گيرندگان، طراحری اوليره و كرالن نگرری در      های شخصی و مبانی اندیشة : ویژگید ازعبارتن

 های نيروهای تحت امر. تصميمات، فرا و شيوه اجرای تصميمات، آماده سازی شرایط و ویژگی
  :مفهوم شناسي

باشند و ها میها در واق  مخلصی از واقعيات و روابط اللی بيا اجزای پدیدهالگوها و مدل :الگو
 ( 31: 1924)الوانی، دهندنشان مینمایی كلی از واقعيت را 

منظور ای از افراد بشر بهاداره عبارت است از نظم اجتماعی خالی كه بر اساس آن عده :امورادارة 
كنند؛ به ایا معنی كه های نسبتا  مشخص با یکدیگر همکاری میرسيدن به یک سلسله هدي

 (.11: 1922آورند)حقيقی، ا درمیاجر نمایند و تصميماتی را به مرحلةتصميماتی را اتخاذ می
شرود. ایرا كلمره    ارتش اطرالق مری   عموما  به مجموع سپاهيان و قوای مسلح یک كشور، واژه :ارتش

-است و در زبان پهلوی ارتشتار بوده اسرت. ارترش برزرگ   « سپاهی، لشکری»ارتشدار جزیی از كلمه

شرود.  های پشتيبانی تشکيل مری عده اضافهتریا یگان تاكتيکی نيروهاست و از دو سپاه و یا بيشتر به 
معنری خراص آن معطروي    جدای از معنی لغوی ارتش، اكثر اوقات با بيان لفظ ارتش، نظر همگان به

شود ولی واقعيت آن است كه لغت ارتش مفهومی فراگير و عام دارد و شامل تمرام قروای مسرلح    می
 (.11: 1922شود)رستمی، می

فرمانردهی كرل، سرتاد مشرترک،      ارترش بره مجموعره    ، واژهج.ا.ادر نظام  :ارتش جمهوری اسالمي ايران
ایران، ج.ارسمی  شود)روزنامهها اطالق میهای وابسته به آننيروهای زمينی، هوایی، دریایی و سازمان

1911 :1.) 

مفهوم گفتمان، امرروزه بره لرورت یکری از مفراهيم كليردی و پركراربرد در تفکرر فلسرفی،           :گفتمان
اجتماعی و سياسی مغرب زميا درآمده و برا مفراهيمی چرون سرلطه، زور، قردرت، مهراجرت، نرژاد        

ای آن برا  عجيا گشته است. اكنون و به هميا جهت، معنر ی، تبعيض جنسی، نابرابری قومی و... پرست
ر چند كه ایا تغيير در امترداد مسري  مد نظر بوده، تغيير كرده است؛ هرشناسی آن چه كه لرفا  در زبان

 (.14: 1921دارد) فركالي،آن قرار معنای اوليه
-، رهنامره، برنامره  هرا ، سياستياهدامحور 1محورهای مدیریت راهبردی حول محورهای ادارة امور:

-ارزیرابی تعریرف مری   وسرازی و اجررا و نظرارت   هنگری، پيراده  آدهری، هرم  ریزی، هدایت، سازمان

 ( 9: 1914ملی،دفاععالیدانشگاهشوند)
تروان  كند. هدي را مری سمت خود هدایت میها را بههدي نتيجه یا پایانی است كه كوشش اهداف:
یرابی بره آن اسرت. اهرداي، مبنرایی بررای       ریزی، دسرت عمليات دانست كه مقصود از برنامه نتيجه

1 

برنامه 
 ریزی

2 

پیاده سازی 
 و اجرا

3 

نظارت و 
 ارزیابی

4 

اقدام 
 اصالحی
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 ایران اسالمی جمهوری ارتش امور ادار  راهبردی الگوی ارائه بر رویکردی

 ...... نظام تجارب اساسی، قانون رهبری، و امام گفتمان اساس بر 

ریرزی   های برنامه نهایی فعاليت  دهی، ایجاد انگيزه و واپایش است. اهداي، نتایجریزی، سازمانبرنامه
   (224: 1914بيگی،كند كه چه چيزی، در چه زمانی انجام شود. )حسا شده است و بيان می

یابی به هدي و است كه نحوه دستعمومی عملیسازمانی، یک برنامةمشیسياست یا خط ها:سياست
-مرمثری بررای واپرایش عمليرات    وسيلة حالتعييا كرده ودرعياورا بيانجراییاحوز رفتار مسئوالن

 (.111: 1922است)رضائيان،
مناب ( «)امکانات»مند بوده و سپقاولویت« اهداي»طور كلی راهبرد، تدویا كنندهبه دکترين )راهبرد(:

جهرت حصرول بره ایرا اهرداي در یرک       » رهنامه( را در یک برنامره اقردام  «)هاها و روششيوه»و 
 (.11: 1914سازد) كاردان، دیگر مرتبط میبه یک« چارچوب مشخص

های هماهنگ و هوشمندانه برای تعييا اقداماتی كه انجام آنها برا توجره   مجموعه فعاليتريزیبرنامه

 (122: 1923شود)نوروزی،وضعيتی است كه مطلوب تلقی میهای موجود برای نيل بهمحدودیتهب
 (1129: 1923حکمی،-افشار( راهنمایی)لدری2912: 1921درست)انوری،مسيربهراهنماییهدايت:

 (131: 1923حکمی، -لدری افشارعمل سازمان دادن، پدید آوردن نظام در چيزی یا جایی) سازماندهي:
های افراد و واحدهای سرازمان را در راسرتای   فرآیندی است كه طی آن، مدیران، كوششهماهنگي:

  (29، 1929.) الوانی، فقيهی: كنندیکپارچگی هدایت می
داننرد و برخری نيرز    سازی و اجرا را با هم مینظران مراحل پيادهبعری از لاحبسازی و اجرا:پياده

تروان  ریزی مقدماتی و عمليراتی اسرت، مری   سازی كه از جنق برنامهمجزا، با توجه به ماهيت پياده
ها، در سطح كميت اجرا را كه از جنق اقدام عملياتی است امری مجزا دانست و ایا نکته در برنامه

 (.  923، 1914بيگی، تر خواهد بود )حسار و نمایانتو كيفيت باالتر، مهم
 (2231: 1923حکمی، -عمل یا فرآیند مراقبت برای اطمينان از درستی كاری)لدری افشار نظارت:

سنجش و اندازه گيری كار ونتيجه بدست آمده با مقياس و شاخصری كره بتروان كميرت و      ارزيابي:
هرای مربهم   های شخصری و مرالک  به دور از داوری ای عينی وكيفيت مورد نظر را با دقت به گونه

 (11: 1923ارزشيابی، اندازه گيری كرد)نوروزی، 
 (. 1121: 1921هایی كه از راه تجربه به دست آمده است) انوری، آگاهی و مهارت تجارب:

امرور    الگوی راهبرردی ادار  مفهومی ایا تحقيق، با هدي دستيابی به مدلطراحی  :چارچوب نظری
به روش زیر عمرل  ، اساسینونفقيه و قابراساس گفتمان والیتارتش از طریق تدویا تجارب نظام 

هرای ورودی بررای دسرتيابی بره     داده مفهومی اوليه تدویا وارائه شرده اسرت.   مدلو بر اساس آنها 
 در ایا تحقيق عبارتند از: فوقالگوی 
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و امرام   «عليره اهللرحمره »هرای امرام خمينری   دیردگاه ر گفتمران والیرت فقيره برر مبنرای نظررات، آرا و       1
و  بعرد اهرداي، سياسرت    9ها در ها و شاخصمملفه ،كه از طریق تحليل گفتمانالعرالی(  )مدظله ای خامنه

 شود.دكتریا حالل می
ر رویکردشناسی كه حالل بررسری رویکردهرای قرانون اساسری، تردابير و اوامرر والیرت فقيره،         2

هرا و  شرود، مملفره  است و با تحليل محتوی انجام می آجاانداز و سند چشم های كلی نظام سياست
ی از البتره قسرمت  د. در ایرا بخرش   گردو دكتریا حالل می ها در سه بعد اهداي، سياستشاخص

 د.شوگانه باقيمانده نيز احصاء میابعاد شش
ت مکتروب كره از طریرق    ادار  امور ارتش شامل تجربيار تبييا تجربيات: تجربيات نظام در حوز  9

آید و تجربيات شفاهی كره از مصراحبه برا خبرگران     ای و بررسی اسناد به دست میمطالعه كتابخانه
گانره بررای دسرتيابی بره     شود، تبييا و با تحليل محتوی، تجربيات مکتسبه در ابعاد ششحالل می

نتيجترا    شرود. تعييا مری  آنهاهای ها و شاخصمملفهها احصاء و اهداي منطبق بر دكتریا و سياست
الگوی راهبردی ادار   گانةهای ابعاد نهها و شاخصبرونداد فرآیندهای مركور شامل مجموعه مملفه

 .استآید كه هدي اللی تحقيق به دست می آجاامور 
منطقه و جهان كشورهای مورد بررسی در  ن.مدر نهایت با مقایسه تطبيقی با مطالعات ادار  امور در 

ایران و كشورهای مورد مطالعه اشاره ج.او تفرقه ميان الگوی بدست آمده و اجرایی مشترکبه نقا  
 باشد:در شکل زیر قابل مشاهده می نمائيم. فرآیند اشاره شده در چارچوب نظری تحقيق حاضرمی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 چسرچوب نظري : 1 شکل                                            

 

با روش تحليل : نظريه نآيت فقيه
 گفتمان

 

تحليل با روش  :نظريه قسنو  اسسسي ناسنس  بسآ ستي
 محتوی

 

 

 :شسي فرمسنوشي ن مويريتنظريه

 مطالعه نمونه سایر كشورها

 شس سيسستن   کترين، اشواف ارکس  رهت سسا:
 شسشس ن شسخصمؤلفه

 

تجربيست نظسم ريهوري اسالمي    
 ايرا :

 شامل تجربيات  لریح و ضمنی

 
 های هدایت های سازماندهی، مملفهریزی، مملفههای برنامهمملفه ارکس  مويريتي ا ارم امور:

  های پایش و نظارتسازی و اجرا و مملفههای پيادههای هماهنگی، مملفهمملفه و رهبری،
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 ایران اسالمی جمهوری ارتش امور ادار  راهبردی الگوی ارائه بر رویکردی

 ...... نظام تجارب اساسی، قانون رهبری، و امام گفتمان اساس بر 

 :تحقيق شناسي روش

راهبردی ادار  یالگو . زیرا ضما ارائهاستای سعهتو/كاربردینوع تحقيق ازایا نوع تحقيق:
مبنای عمل  تواندنيز می ای گسترش داده و از نظر كاربردی، مفاهيم را از نظر توسعهارتشامور

 واق  گردد. ج.ا.امدیران ارتش 
همننيا از  شده،های كمی و كيفی انجام دادهتحقيق به روش آميخته و با استفاده از  رنش تحقيق:

تفسيری جهت تبييا فقيه، تحليلوالیتن جهت تبييا گفتمانگفتماتحليلمحتوا و يلتحلهای روش
 ارتش ج.ا.ا و، مستند سازی جهت تدویا تجارب ج.ا.امحورها و رویکردهای قانون اساسی 

 .رددگیمپردازی مبنایی استفاده نظریه
 .اندراهبردی انتصاب داشتهمشاغل اخير در سال14مدیران راهبردی  كه طیاز نفر134 :بمسريةسمعر
ایا تحقيق شامل اسناد تمام شمار گفتمان  نمونه جامعه :گيرين رنش نيونه نيونه ةجم رسمعز

 از فرمول كوكرانمونه تعداد جامعة نو  ج.ا.اامور ارتش   قانون اساسی در ادار الولوالیت فقيه و 
به روش اعرا آن  .باشدمی اخيرالركر آماری نفرات جامعةنفر از  31حدود  كهمحاسبه گردیده 

 .اندنظری مورد مصاحبه قرار گرفتهاشباع و تا حد  گلوله برفی جهت گيریبا  مند،هدي
های تخصصی، اسناد و با استفاده از كتاب كه ایروش كتابخانه :شسي گر بنري اطاللستنشر

های منتشره، پایگاه اطالع وبگاههای معتبر و های علمی ر پژوهشی، بایگانی سازمانمدارک، مقاله
، نرم افزار انتشار «عليهاهللرحمه»حررت امام خمينیهای لحيفة رسانی جماران، مجموعه كتاب

برای « ظله العالیمد»ایحررت امام خامنهدفتر حفظ و نشر آثار  پایگاه اطالع رسانی یافته توسط
ها و اطالعات ، دادهميدانیروش در و برداری شده ها و اطالعات ایا تحقيق بهرهگردآوری داده

شاغل  ایرانج.ااستفاده شده ایا تحقيق، از طریق مصاحبه عميق با فرماندهان و مدیران ارشد ارتش 
 .شده است گردآوریدر آجا و ستاد كل ن.م 

قانون های ت فقيه و رویکرداحصاء و تبييا گفتمان والی ر مرحلهد شس: ا دبزارشسي گر بنري ا
احصاء و تدویا تجارب حالل  ر مرحلهدو « برداریشفي»های تحقيق، ابزار گردآوری دادهاساسی

-، ابزار گردآوری دادهج.ا.اارتش امور  ادار قانون اساسی در الول از اجرای گفتمان والیت فقيه و 

 .باشدمی« مصاحبه»های ایا تحقيق
نخست ایا كه  دو منظر مورد بررسی قرار گرفت:از  رنايي ن پسيسيي ابزارشسي گر بنري تحقيق:

و دوم ایا كه ابزار مورد نظر تا چه  ازه قابل تکرار و دارای ثبات استنتایج حالل از آن تا چه اند
مورد اول به اعتبار و مورد دوم به روایی ابزار  دهد.اندازه هدي آزمون را تحت پوشش قرار می

 گيری اشاره دارد.اندازه
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ایجاد  ،به منظور باالبردن روایی اسناد از مناب  چندگانه و مختلف پسيسيي اسنس  ن موارک:رنايي ن 
های علمی و نظریه گيری از نظر متخصصيا و خبرگانهای اطالعاتی در تحقيق، بهرهزنجير  داده

و استفاده گردید و جهت باال بردن پایایی اسناد و مدارک نسبت به تشکيل پایگاه داده از اسناد 
 مدارک اقدام گردید.

سماالت مصاحبه متناسب با سماالت فرعی طراحی و پق از مشورت و  رنايي ن پسيسيي مصسزبه:
-د. با توجه به اطالعات مکتسبه از جم اقدام گردی مصاحبه با جامعة نمونهتأئيد خبرگان نسبت به 

تحول آجا ابتدا سماالت های بندی دورهای در مورد تجربيات مکتوب نظام و دستهآوری كتابخانه
ها با مشورت و نظر اساتيد محترم و تعدادی از خبرگان تنظيم و با مصاحبه بر مبنای ایا دوره

ها ایا بار سماالت دیگری بر های ایا مصاحبهتعدادی از جامعة آماری مصاحبه شد. بر مبنای یافته
ها و دكتریا كه از اي، سياستاساس تجربيات حالله از ایا مرحله تنظيم گردید كه در آنها اهد

گانه در خصوص آنها مورد سمال مرحلة اول حالل شده بود، ارائه و تجربيات نظام در ابعاد شش
های ای دیگر و در زمانها، سماالت را به گونههمننيا به منظور پایایی مصاحبه قرار گرفت.

 رفته شد.گر برای پاسخ به سماالت بهره گمختلف مطر  و از چندیا مصاحبه

گفتمان جهت پاسخ  و تحليل های تحليل محتوامشتمل بر روش :شستحميل  ا دتجزيه نشسي نشر
سازی تجارب جهت به سئوال اول، روش تحليل تفسيری جهت پاسخ به سئوال دوم، روش مستند

  باشند.جهت پاسخ به سئوال چهارم تحقيق می پردازی مبنایینظریه پاسخ به سئوال سوم و روش
 پژوهش عبارتند از:در ایا  متغييرهای استفاده شدهمنظور از   تعاريف عملياتي:

های مدیریتی مجموعه تصميمات، اقدامات و فعاليت ريهوري اسالمي ايرا :ا ارم امور ارت   ر
امور آجا،  در ادار  ج.ا.ااست كه سامانة فرماندهی ارتش  نه گانة مدیریت راهبردیهای در محور

 كنند.های محوله اجرا میآنها را به منظور تحقق رسالت و اجرای ماموریت
ها و روابط بيا ها، زیرمملفهالگویی است كه در آن ابعاد، مملفهالگوي راشبر ي ا ارم امور ارت :

تواند به امور ارتش تعریف شده و می م سازی و تصميم گيری برای ادار آنها در فرآیند تصمي
 ایران بکار گرفته شود.ج.اامور ارتش در  نوان مدلی برای ادار ع

ها، آرا، نظرات، رهنمودها و تدابير حررت گفتمان والیت فقيه بر پایة اندیشه گفتيس  نآيت فقيه:
صميم شکل گرفته است كه در ت« العالیمدظله»ایو حررت امام خامنه« عليهاهللرحمه» امام خمينی

ها و انجام گر بوده و تصميمامور كشور برای مسئوالن و كارگزاران نظام هدایت ها و ادار گيری
 كند.افزا میسطو  همسو، هماهنگ و هم ها را در همهفعاليت

-ها، جهتها، چارچوبها، نواهی، توليهمجموعة بایسته محورشس ن رنيکر شسي قسنو  اسسسي:

تصریح و یا در  یراناج.اامورارتش در قانون اساسی ادار ها و سایر مواردی كه رعایت آنها درگيری
عادی شر  های قانون، اعم از آنکه بصورت قانونچوبانون اساسی به عنوان مبانی و چارمقدمة ق

  آنها را دیکته كند؛ به آنها پرداخته شده است. ،لریح الولو بسط آنها آمده باشد و یا نص
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های كالن و راهبردی است كه از بدو و فعاليت مجموعه تصميمات، اقدامات تجسرب نظسم:
امور ارتش توسط مسئوالن به  ادارهپيروزی انقالب اسالمی ایران تا زمان اجرای ایا تحقيق برای 

 انجام رسيده و دانش ضمنی و تلویحی یا دانش لریح را در ایا زمينه توسعه داده است.
كه از های كالن و راهبردی است فعاليتتصميمات، اقدامات و مجموعة  تجسرب موفق بشري:

 یابی به هدي گردیده و كمتریا آسيب را وارد نموده است. طریقی درست منجر به دست
-ها، برنامهها، هماهنگیهای آجا را هدایت وبه ارزیابیهای مطلوبی كه فعاليتتعييا غایت اشواف:

 ای اثر بخش كمک نماید.به شيوه هافعاليت كنترلوانگيزه در كاركنانها، ایجادها، سازماندهیریزی
هایی رویهولویتها، رهنمودها، مقرراتنبایدها، اووراهنما، بایدهاها، الولمشیخطمجموعهسيسستهس:

 رسد.تصویب میتایيدوبه و اهداي تعييا شدهابزاری برای دستيابی بهعنوان آجا بهاست كه درحوزه
ردیده و باعث هماهنگی و گباورهای كليدی تدویابر پایه ارزشها وبنيادی كه قواعدوالول کترين:

 گردد.آجا میدرماموریتاساسیتعييا اهدايوهاها، برنامهطر هدایتوهاگيریدرتصميمهمسوسازی
 آن ماموریت، هدفها، راهبردهای اساسی، سياستهای خرد و یندی است كه درفرآ ريزي:برنسمه

اسبی برای هدایت عملياتی چارچوب من های عملياتی تعييا وبرنامه ها، مقررات،كالن، رویه
 گردد.مشخص می

 راستای ترغيب به تالش مشتاقانه برای نيل به اهداي تعييا شده وكه درمجموعه فعاليتهای شوايت:
 پردازد.كارآمد در حوزه آجا میوبرقراری ارتبا  موثرسازمانی بهفردی با اهدايی اهدايهمسوساز

تقسيم كار در بخشهای  فعاليتهای ضروری، یندی كه به طراحی وتعریف كارها وفرآ سسامسنوشي:
ارتبا  ميان آنها در منصبهای سازمانی و برقراری  مختلف، دسته بندی فعاليتها بر حسب مشاغل و

 پردازد.حوزه آجا می

 ای كه تصميمات،بگونهرا همسو نموده  فرآیندی كه همه فعاليتهای مربو  به حوزه آجا شيسشنگي:
 گيرد.جهت نيل به اهداي تعييا شده قراردر  تركيب شده و ها همسو وتخصص وظایف و

پریری، انگيزش، سياست گراری، مجموعه فعاليتهایی است كه به ارزیابی امکانسساي ن اررا:پيس د
 مقدمات اجرا وسازی در حوزه آجا برای فراهم سازی  ، الالحات ساختاری، نهادینهتاميا مناب

اجرا نيز به ایجاد سازگاری ميان كاركنان، سازمانهای تابعه آجا، ارزشها،  سپق استحکام آن و در
چه بخشی از ایا حوزه مسئوليت  اینکه چه باید انجام شود؟ جهت نيل به اهداي تعييا شده و

 بپردازد. گردد؟یميان عوامل اجرا چگونه انجام م سازگاری روشهای اجرا و و انجام آن را دارد؟
مطلوب فالله تا وض   ها پرداخته ویندی كه به مقایسه بایدها و هستفرآ کنترل:ننظسرت

عملکردها، تعييا ميزان انحراي آن به تعييا معيارها، مقایسه در گيرد وهدفگراری شده را اندازه می
 پردازد.عمليات الالحی می و
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 :ه استدیگردبه شر  زیر انجام های تحقيق  تحليل یافتهتجزیه و :تحقيق ها داده وتحليل تجزيه  
افزار حدیث والیت  گيری از نرمبا بهرهوالیت فقيه های  گاه آثار، بيانات، نظرات و دیده مرحلة اول:

های مرتبط با ادار  امور ارتش  استخراج و سپق ایا بيانات كه با روش تمام شمار شامل واژه
ها در ستون دیگر های آن ذكر مرج  در جداولی تنظيم و كليد واژهاند، با  ایران احصاء شدهج.ا

ها )بيانات(  ها و گزاره با استفاده از روش داده بنياد مفاهيم از كليد واژهو در ادامه جدول درج 
يا ها از آن استخراج و در قالب مرام استخراج و سپق مفاهيم همسان و همگرا تجمي  و مقوله

ها به عنوان  ند. در ایا تحقيق، مفاهيم تحت عنوان شاخص، مقولهوی شدبندی و تحليل محت دسته
ند. ابعاد مکتسبه در ایا مرحله شامل اهداي، ایدهگرد اميا نيز با عنوان ابعاد معرفی ها و مر مولفه

های  دگاهایران هستند. بدیا ترتيب بيانات و دیج.اها در حوزه ادار  امور ارتش  دكتریا و سياست
به لورت جداگانه تحليل محتوی شده و در مرحله بعدی و در پاسخ به سوال فرعی  هوالیت فقي

 د.ش يل گفتمان والیت فقيه انجام اول، با ادغام جداول حالل از تحليل محتواهای مركور، تحل
در حوز  ادار   (رویکردهای قانون اساسیه پاسخ سوال فرعی دوم )برای دستيابی ب مرحلة دوم:
مورد بررسی قرار گرفته  محتوای قانون اساسی و اسناد باالدستی در فصل دوم ،ایرانج.اامور ارتش 

كه توسط حررت امام  در ادار  امور ارتش یرانارویکردهای قانون اساسی ج.او هر آننه مرتبط با 
 در ادار  امورها  تصویب و ابالغ شده و نقش مهمی را در تعييا الول و رویه العالی( )مدظله ای خامنه
ها و مراميا سه بعد  و مقوله ری مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتكند، به روش تفسي ایفا می ارتش

محورها و رویکردهای و ها در خصوص ادار  امور ارتش از آنها احصا  اهداي، دكتریا و سياست
ور در رهبری در مورد ادار  اممعظمكلی نظام و سایر اسناد مصوب مقامهای  و سياست اساسیقانون

  .احصا گردیدنيز  شش بعد دیگرایران در ج.اارتش 

به ، ابتدا تجربيات مکتوب در حوزه ادار  امور ارتش در پاسخ به سوال فرعی سوم مرحلة سوم:
اسنادی مورد بررسی قرار گرفته كه شامل تجربيات ارتش و روند تحول مطالعة و  ایكتابخانه روش

ارتش در  ها در سازماندهی و تحول ابتداییخصوص تجربيات آنها از بدو پيروزی انقالب به آن
ها به مبارزه با ضد انقالب و تثبيت نظام همراه باشد كه با ورود آن اوایل پيروزی انقالب اسالمی می

شد. تجربيات ارزشمند فرماندهی و مدیریت در ادار  امور ارتش در طول هشت سال دفاع مقدس 
ازی و بازسازی ارتش پق از پایان جنگ از دیگر مواردی هستند كه در و نهایتا تجربيات دور  نوس

اند. ایجاد فرماندهی كل در ارتش و انتزاع پدافند هوایی از نيروی  ایا گام مورد توجه قرار گرفته
اند. به منظور  ( از آن جمله بودهعليه و آلهاهللللیهوایی و تشکيل قرارگاه پدافندهوایی خاتم االنبياء)

دسازی و تبدیل دانش ضمنی در ایا حوزه به دانش لریح و در راستای تکميل ایا بخش از مستن
ایران كه سابقه فرماندهی و مدیریت در سطو  فرماندهی ج.اتحقيق با لاحبنظران و خبرگان ارتش 
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باروش گلوله برفی تا اشباع  شداند، مصاحبه عميق انجام  های همطراز به باال را داشته لشکر و رده
ها به  های مطالعه نظری و مصاحبه نتایج یافتهو  نفر رسيد94ها به طوریکه تعداد مصاحبهظری بن

لورت جداگانه تحليل محتوی و تجربيات فرماندهی و مدیریت در ادار  امور ارتش براساس 
اساسی كه در سه بعد ان والیت فقيه و رویکردهای قانونهای حالله از گفتم ها و شاخص مملفه

واجرا، ده سازی، پياریزی، سازماندهی، هدایت د برنامهها بوده در ابعا دكتریا و سياستاهداي، 
 .وكنترل احصا و تدویا گردیدهماهنگی و نظارت

  شوند: بندی و بيان می ای زیر دستهه ایران در قالب گزارهج.ااهم تجربيات ادار  امور در ارتش 
ها بایستی ایا موارد بطور كامل رعایت گردد: ایمان محوری و در طراحی برنامه ريزي: ريزي ن برنسمه الف د طرح

های  ها و طر  ها و تدویا برنامهاستفاده از  تفکر راهبردی در طرحریزی، هانقش اعتقادات دینی در تدویا برنامه

 بندی، های و بودجه زی، برنامهری ها، انسجام بيا طر بازنگری مداوم و الال  برنامه بلند مدت برای نگاه راهبردی،

 های اجرایی جهت تداوم چرخة الال بازخوردگيری از برنامه

ایجاد انعطاي در سازمان  های موجود و آتی،شرایط و وضعيتباجدید متناسبساختارهایحیطرا سسامسنوشي: -ب

متناسب برای انجام مأموریت، حفظ جدید و تغيير رویکردها، سازماندهی هایمحيطی، ظهور فنآوریشرایطبهباتوجه

 محوریت نيروی انسانی در سازماندهی، توجه ویژه به حفظ پویایی سازمان، توسعه و تداوم روند الال  در سازمان

هدایت سيستمی با قاطعيت و ، هاگيری از رهبری معنوی، اخالقی و انقالبی به همراه نفوذ در دلبهره شوايت: -پ

-قانون، گيری، سبک رهبری تحول آفریا و تبادل گرا از تجارب و مشورت قبل از تصميمت همراه با استفاده رأف

گيری از همتاسازی گرایی و ایجاد نظم و انسجام در سيستم فرماندهی، استفاده از نسل متفکر و جوان با بهره

 هامندی از نوآوریها در شيو  رهبری و مدیریت با بهرهمستمر، هدایت و الال  روش

-ها، ایجاد ارتبا  و تعامل گسترده ردهها، فرماندهان و زیرمجموعهایجاد وحدت و همدلی بيا رده يسشنگي :ش -ت

نویا های گيری از روشها در داخل و خارج از سازمان، وجود فرماندهی كل ارتش با حفظ فرماندهی نيروها، بهره

افزایی، هماهنگی و بيشتر و سيستماتيک، ایجاد همهای فرماندهی و كنترل به منظور ایجاد هماهنگی و سامانه

 ( فرهنگ سازی در سازمان برای انجام كار تيمی1همکاری در اجرای امور سازمانی  

 پيس د سساي ن اررا: -ث

تبعيت محض از والیت فقيه به عنوان رهبر و فرماندهی كل قوا، انجام وظایف  ن نآيتيواري:گرايي( تکميف1

به عنوان محور، آشنایی با  ی و ملی، توكل بر خدا، قرآن و ائمه )ع( با تأكيد بر انربا  معنویبراساس تکليف شرع

مکتبی متناسب با ایمان، تقيد و انقالبی سازی، فرهنگوملیدینیوباورهایاعتقادات ازناب و پيروی اسالمغنیفرهنگ

های اجتماعی و سازمانی، برخورد با پدیدهلحيح فردی، شناخت خود و كسب بصيرت دینی در بينشتقویت، بودن

گيری، ارزیابی و شناخت وض   سازی و تصميم اتکا به روحيه انقالبی و تحول گرا، شجاعت و قاطعيت در تصميم

موجود و اقدام در جهت رسيدن به وض  مطلوب و عدم اتکای لري به كفایت امکانات، دفاع از اسالم، انقالب 

استفاده از فرای معنوی ایجاد و ،رزمیتوانتریا سطح از آمادگی وتوسعهاحراز باالبا  ان،ج.اایرنظام مقدساسالمی و

 عنوان بهتریا روش اقناع سازی وبه ثمر رسيدن كارها و وظایف محولههمراه با عطوفت ومهربانی بازیردستان به



 

 1911 زمستان ،22 شماره هجدهم، سال - استراتژیک دفاعی مطالعات فصلنامه  230

ابتکار و  ،زات و ادوات نظامیتعمير و نگهداری به همراه بازسازی و بهينه سازی تأسيسات، تجهي ( خو اتکسيي:2

 گيری از فرماندهان جوان و ایجاد ریسک پریری های بحرانی، بهره گيری در موقعيت نوآوری و شجاعت در تصميم

های نویا گيری از شيوهخودكفایی یگانی در ارتقای تجهيزات و بهرهوحساب شده، فعال نمودن یگانها درتحقيقات

سازی، ایجاد ظرفيت تغييرپریری و الالحات ساختاری مورد نياز در سازمان، ومیدانش در جهت بدرعمل، باالبردن

 هاایجاد اعتماد به نفق و خودباوری جهت استفاده از ابداعات، ابتکارات و خالقيت به منظور الال  روش

  از مدیریت های عقيدتی و مکتبی، استفادتوسعه آموزش انفرادی با تأكيد بر آموزش ( توره به نيرني انسسني:3

همتاسازی مفيد و ممثر با ، رزمندگان دوران دفاع مقدس به ویژهگيری از تجربيات پيشکسوتان دانش و بهره

ساالری،  ها، پرهيز از سليقه محوری در انتصابات و ایجاد شایستهگيری از فرماندهان جوان در كنار با تجربه بهره

گرشته و  گزارانهای معزز آنان به همراه تجليل از خدمتخانوادهشهدا، جانبازان، ایثارگران و  از تجليل

سازمان، الال  نظام معيشت كاركنان شاغل و بازنشسته به همراه گسترش و توسعة فرهنگ سبک پيشکسوتان

های آنان، ترویج فرهنگ سخت كوشی، تالش و ایثار و جهاد در زندگی اسالمی و ایرانی در بيا كاركنان و خانواده

 ا كاركنان، مسئوليا و مدیران به عنوان فرهنگ سازمانیبي

ایجاد الالحات ساختاری و بهينه سازی در نظامات جرب، ترفيعات، معيشت، بيمه و  تم ا اري:س( تحول  ر سي4

، های نویا اداری به همراه پرهيز از بوكراسیتوسعه روش، خدمات درمانی و بازنشستگی با توجه به شرایط موجود

 مسئوليت به فرماندهان جوان، انقالبی، متخصص و توانمند واگراری

تقویت  ،های عملياتی و اجراییتوجه به عمل سيستمی در تبدیل سند به برنامه گرايي ن ليل سيستيي:( قسنو 5

نظارت ميدانی مستمر در حيا اجرا و اخر بازخورد در هر مرحله به منظور ، سلسله مراتب با محوریت فرمانده

ریزی لحيح در حوزه ساختاری و تجهيزات به همراه پياده سازی برمبنای ها در حيا اجرا، برنامهروشالال  

 های تدویا شدهاهداي و برنامه

اعمال مدیریت اقترایی و متناسب با شرایط و وضعيت محيطی، ایا سبک  ( سبک فرمسنوشي ن مويريت:6

باشد، در كليه بحرانهای پق از انقالب  ها می ه پدیدهمدیریتی كه مبتنی بر آگاهی وضعيتی و شناختی نسبت ب

شود، سبک مدیریت اقترایی مبتنی بر تفکر جهادی یک سبک نویا مدیریت لحنه، نکته مهم در ایا  مشاهده می

سبک، تمركز بر شناخت و آگاهی از وضعيتهاست آن هم با تأكيد بر ابزار مشاهده نزدیک حوادث و پيامدهای آن. 

باشد كه  های اعمال نفوذ و قدرت رهبری می حوزه مدیریتی، توان نفوذ در اجزای سازمان و روش نکته دیگر در

باشد، سبک فرماندهی ومدیریت اقتدارگرایی خيرخواهانه، ایا سبک به  گرایی می مبتنی بر اخالق و تفکر معنی

 مدار است.تر است وتاحد بسيار زیادی وظيفه آفریا نزدیکسبک رهبری تحول

آوری های جم ها، استانداردها، روشهای نظارت به منظور تعييا شاخصتبييا چارچوب نظسرت ن ارايسبي: -ج

و داده آمایی، نظارت سيستمی و سنجش نتایج، اجرای نظارت متمركز و مستمر با ایجاد ساز و كاری یکنواخت به 

ها گيری مستمر و بررسی آنتاندارد، گزارشهای اس گيری از شاخص ای با بهرههای قاطعانه و لحنهمنظور ارزیابی

تنگناها و پایش دقيق و پرتوجه، ایجاد فرهنگ دینی نظارت از درون یا خودكنترلی،  و هابه منظور كشف نارسی

 ها به جهت الال  و چاره اندیشی مناسبگيریپيگيری نتایج حالل از گزارش
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ور آجا در پاسخ به سوال فرعی چهارم شامل در ایا مرحله الگوی راهبردی ادار  ام مرحلة چهارم:
 پيش گفتهها در ابعاد نه گانه با تركيب عنالر و جداول بدست آمده در مراحل  ها و شاخص مملفه

بندی( با نظرخواهی از جامعه  بندی )رتبه تدویا و پق از غربال با نظر خبرگان و همننيا اولویت
الگو اقدام شده است كه ترتيب و چگونگی آنها به آماری و با استفاده از تست فریدما به ارائه 

 شر  زیر است:
تریا فرآیندها در یک سازمان به ویژه ارتش  هدي گراری و تعييا هدي از اساسی اشواف: (1

هایی هستند كه باید انجام گيرند. اهداي  رود و مبنا و اساس تعييا فعاليت ج.اایران به شمار می
شوند و رسالت فرماندهان و  ارتش ج.اایران در سطح كالن و در باالتریا سطو  قانونی تعييا می

ایت نيروها برای تأميا بهينه ایا اهداي است. اهداي ارتش ج.اایران در بيانات والیت مدیران هد
 فقيه و رویکرد قانون اساسی به روشنی قابل دستيابی است. 

ها برای ادار  امور در  ها، مجموعه خط مشی با توجه به ایا كه منظور از سياست :شس ( سيسست2
آن است و در ایا تحقيق به مجموعه بایدها و  ارتش جمهوری اسالمی ایران و تحقق اهداي

هایی براساس گفتمان والیت فقيه و قانون اساسی و اسناد باالدستی در  ها و توليه نبایدها، اولویت
شود كه مالک و چراغ راهنمای  حوزه ادار  امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران گفته می

ی اثربخش در آجا هستند، با مدنظر قرار دادن ها و اتخاذ راهبردها ریزیها و برنامه طرحریزی
های مرتبط با ادار  امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران در  های پژوهش پيرامون سياست یافته

گفتمان والیت الهی فقيه، قانون اساسی و دیگر اسناد باالدستی، در الگوی نهایی پژوهش حاضر 
 .گردیدندهای مرتبط  سياست

اسی جمهوری اسالمی ایران فرماندهی نيروهای مسلح را به عهده رهبر و ولی قانون اس :(  کترين3
فقيه محول كرده است. بررسی گفتمان والیت فقيه و تطبيق آن با رویکردهای كلی قانون اساسی و 

دهد كه دكتریا مکتبی بودن و بصيرت داشتا به همراه مردمی كردن دفاع  اسناد باالدستی نشان می
 ایران هستند. ج.ای دكتریا ادار  امور در ارتش از محورهای اساس
ها، محورهای احصا شده از گفتمان والیت فقيه و  ها و دكتریا در قالب مملفهاهداي، سياست

  است. لفحه بعدرویکرد قانون اساسی و اسناد باالدستی به شر  جدول 
 شس ن  کترين، سيسستاشواف :1 رونل

  محورشسي ا ارد امور مؤلفه ابعس 
 

 
 نزوت ن شويت مميتقويت  اقتوار ممي

 استقالل
 زراست اا مراشس زفظ تيسميت ارضي
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 اشواف

 گسترش معنويت  يني  اسالمي ن مکتبي شو 
 رهس  الهي

 مقسبمه بس تهويوات تقويت بنيه  فسلي
 بسا ارنوگي

 توسعه ن نوسساي
 خو کفسيي خو  اتکسيي

 خو بسنري

 نوبنري خالقيت ن
 

 

 

 

 شسسيسست

 شسي نظسميبمواشتقويت ارتقسي بمواش

 شسي لقيوتيارتقسي بمواش 
 ن شيسسيه نسترنابط بس کشورشسيتقويت پذيريگري ن سمطهرنابط صمح بميز ن نفي سمطه

 ستيزيزيسيت اا مظموم ن ظمم
 انلويت کسر، تالش ن استقسمت مويريت انقالبي ن رهس ي

 قسطعيت شيراد مهربسني ن لطوفت 
 ااشسي  رن تکيه بر ظرفيت افزاييتحول ن شم

  شس رپيشرفتتکسمل بس شتسب 
 لوالت  ر رذب ن شسيسته سسآري لوالت محوري

 نظسم پر اخت اصالح 
 

 

 

 

  کترين

 مر ميشسي ااظرفيتاستفس د مر مي کر    فسع

 نارت مر مپيوستگي
بو  مکتبي   شسي اسالميترنيج  فرشنگ ن اراش 

 شسي  ينياييس  قوي ن ليل به بمواد
 تعس ل بين کسر ن انوگي سبک انوگي اسالمي

 سالمت  ر کسر ن انوگي
  شين شنسسي بصيرت  اشتن

 بگسشي ن اطالع اا خو ي
به  گيرند اهداي مورد استفاده قرار مییابی به ها و راهبردها برای دستگانه كه در اجرای سياستابعاد شش( 4

 باشد:ها به شر  جدول زیر میهای آنهمراه مملفه
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 سساي ن اررا ن نظسرت ن ارايسبيريزي، سسامسنوشي، شيسشنگي، شوايت، پيس دبرنسمه : 2رونل 
 مؤلفه ابعس 

-برنامه در انسجام راهبردی ریزیطر  هاو الال  برنامهبازنگری  ایمان محوری ريزيبرنسمه

 ها

   های اجراییبازخورد برنامه

 پویاییحفظ  انسانینيرویمحوریت  انعطاي در سازماندهی سازمانی ساختار طراحی سسامسنوشي

 سازمان

   توسعه و تداوم الال  در سازمان

هماهنگی و  تيمی كارفرهنگ ایجاد  سازمانوخارج ها درداخلردهتعامل وحدت و همدلی شيسشنگي

 همکاری

   های نویا در هماهنگیبرداری از روشبهره

 هدایت سيستمی رهبری انقالبی رهبری معنوی و اخالقی نفوذ در دلها شوايت

 مشورت انسانیپویا كردن نيروی هدایت با قاطعيت و رفعت گراییقانون

-هدایت و الال  روش فرماندهی نظم و انسجام در سيستم جوانگرایی

 ها

 استفاده از تجارب

سساي پيس د

 ن اررا

 مسئوليت پریری پركاری و تالش خدمتگزاری و رضای خدا سبک زندگی اسالمی

 عمل سيستمی لبر و استقامت اندوزی و استفاده از تجربه تجربه شهامت و جرأت

 نظم و انربا  قدرشناسی شناخت و بصيرت دینی كارآمد مدیریت

 و اقتدار قاطعيت دفاع همه جانبه و دشمابرخودی  اطالعات اشراي مدیریت استعدادها

 عمل ابتکار جهادی مدیریت والیتمداری و گراییتکليف مساعی تشریک

 گراییقانون خوداتکایی مدیریت درانسانی روابط توسعه آموزش

    تحول در سيستم اداری

نظسرت ن 

 ارايسبي

 پيگيری و الال  گيریگزارش ایمستمر، قاطعانه و لحنه نظارت چارچوب نظارت

   نظارت از درون یا خودكنترلی
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  : پيشنهادو  گيری نتيجه

 نتيجه گيری-الف

و  ها ، شاخصها مولفه ،ایرانج.اادار  امور ارتش الگوی راهبردی  در پاسخ سئوال اللی پژوهش،

 باشد: روابط بيا آنها، به شر  شکل لفحه بعد می

اساس اهدافی ها برساز، دكتریاجهتزیرا در حوز  اركاناست تعاملی تركيبی الگوی یک الگو ایا

چتری عنوانوقواعد كاربردی هستند كه بهآجا مشخص شده، مجموعة الولكه برای ادار  امور در 

نيز  هاشوند و سياستها انتخاب میپشتيبانی برای دستيابی به اهداي و پشتيبانی سياستدر

-ها میو تحقق اهداي آن بر اساس دكتریا آجاهای نظام برای اداره خردمندانه مشیمجموعه خط

گانه تجربياتی هستند كه در باشند بنابرایا یک تعامل مشخص بيا آنها وجود دارد. سایر ابعاد شش

بنابرایا رابطه گيرند ها برای دستيابی به اهداي مورد استفاده قرار میها و دكتریااجرای سياست

 بيا ایا ابعاد و اركان جهت ساز یک رابطه فرآیندی است.

دهد در حالی كه مقایسه الگوی فوق با الگوی سایر كشورها )مطالعه تطبيقی نمونه( نشان می

های اساسی نيز بيا الگوی ادار  امور در مشتركاتی در همه ابعاد الگو بيا آنها وجود دارد، تفاوت

می ایران با سایر كشورها اعم از كشورهای غربی و كشورهای همسایه كه ارتش جمهوری اسال

اند، وجود دارد. اتکای بر ایمان و معنویت، روحيه و عمل جهادی، مورد بررسی قرار گرفته

گرایی، والیتمداری، لميميت و مهربانی، پيشرو و در لحنه بودن فرماندهان، شهادت تکليف

روند، نقطه كنترلی و... كه از مصادیق و پيامدهای آنها به شمار میطلبی، ساده زیستی، تواض ، خود

باشند و پيگيری اهدافی همنون حفظ اقتدار ملی و تماميت ارضی، تقویت بنية اللی افتراق می

گيری از تجربيات، مسئوليت پریری، دفاعی، رهبری مشاركتی، اقتدارگرایی، توجه به آموزش و بهره

 ات بيا ایا الگوها هستند.انعطاي و... از اشتراك

توان چنيا ارزیابی كرد كه ابتنای به معنویت و اتکای به مردم عامل ایجاد یک زاویه در مجموع می

قابل توجه بيا الگوی ادار  امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران با سایر كشورها به رغم وجود 

تریا عامل نویت و والیت فقيه مهماشتراكاتی بيا آنهاست و برخورداری از ایمان و اتکای به مع

 برتری بخش و موفقيت در ادار  امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران است.
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 الگوي نهسيي :2شکل

   :ها پيشنهاد -ب

با توجه به نتایج پژوهش و تجربيات موفق و ناموفق ادار  امور در ارتش جمهوری اسالمی ایران 

 گردند:ارائه می موارد ذیل به عنوان پيشنهادده، ها ارائه گردیكه توسط نخبه

 پيشنهادهای پژوهشي:
تدویا الگوی فرماندهی و مدیریت معنویت محور، مدیریت انقالبی و جهادی، سازماندهی  -

مستحکم، سبک زندگی مطلوب فرماندهان و كاركنان از جمله موضوعاتی هستند كه بررسی آنان 

 گردند.پيشنهاد می در مراكز تحصيالت تکميلی های پژوهشیدر قالب طر 

خوب، خصولا  افراد  بسيار پتانسيل وظيفه ایا نيروی از بهينه استفاده در خصوص نحو  بررسی -

 گردد.پيشنهاد می در مراكز تحصيالت تکميلیدر قالب طرحی پژوهشی  تحصيل كرده و نخبه

 

 

 تجربيات

 لریح

 و ضمنی

 

 

برنسمه ريزي: 
ایمان محوری، 

طرحریزی 
 راهبردی،
بازنگری 

-والال  برنامه

 ها، انسجام در
 ها،برنامه

بازخورد 
های  برنامه

 اجرایی

شوايت ن رشبري: 
معنوی واخالقی،   رهبری

 ها، هدایت بانفوذ در دل
رهبری  ،و رفعتقاطعيت

سيستمی،  انقالبی، هدایت
قانونگرایی، نظم و 
-انسجام در سيستم

فرماندهی، مشورت،  
جوانگرایی، پویاكردن 

نيروی انسانی، استفاده از 
تجارب، هدایت 

 هاروشوالال 

 شيسشنگي:
 همدلی،وحدت و
ها در  تعادل رده

داخل و خارج 
 سازمان،همکاری،

ایجاد هماهنگی، 
تيمی، فرهنگ كار

برداری از بهره
های نویا روش

 در هماهنگی

سبک زندگی : پيس د سساي ن اررا

وتالش،خدمتگزاری پركاریاسالمی،

پریری، خدا، مسئوليتو رضای

استقامت، جرأت و شهامت، لبر و 

تجربه اندوزی و  استفاده از تجربه، 

 و  بصيرتسيستمی، شناختعمل 

دینی، قدرشناسی، اشراي اطالعاتی، 

نظم و انربا ، مدیریت كارآمد، 

جانبه، مدیریت استعدادها، دفاع همه

و اقتدار، تشریک مساعی،  قاطعيت

مدیریت جهادی، ابتکار عمل، 

تکليف گرایی و والیتمداری، 

آموزش، خوداتکایی، روابط توسعه

انسانی در مدیریت، تحول در 

 سيستم اداری، قانونگرایی

ای، چارچوب نظارت، نظارت مستمر، قاطعانه و لحنه نظسرت ن ناپسي :
 گيری، پيگيری و الال خودكنترلی، گزارش

 اشواف

سسامسنوشي: 
ساختار طراحی

سازمانی، 
انعطاي 

 درسازماندهی،
سازماندهی 
متناسب با 
مأموریت، 

محوریت نيروی 
حفظ  انسانی،

 پویایی سازمان،
توسعه و تداوم 

الال  در 
 سازمان
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 :پيشنهادهای اجرايي

و عدم جامعيت برخی  هاسياستگراری و تراكم قوانيا، مقررات و سياست الال  چرخه عظيم -

های ابالغی در راستای الال  نظام اداری از ضروریات ها و بعرا  قابل تفسير بودن برنامهاز برنامه

 است. در ارتش جمهوری اسالمی ایران قابل توجه و تأكيد

از تجربيات گرانقدر پيشکسوتان عرلة عملياتی كردن مدیریت دانش در سطح آجا و استفاده  -

جهاد و شهادت كه به سرعت در حال كاهش هستند از ضروریاتی است كه باید با عنایت ویژه به 

 آن توجه شود.

ای كه در ساختار حکومتی كشورهای الال  نظام آمایش نيروها با توجه به تغييرات عمده -

 است.  آجا ایجاد شده و تغيير تهدیدات از جانب آنها از ضروریات بسيار مهم  همسایه

ایا الگو به عنوان یک الگو جام  در ارتش جمهوری اسالمی ایران در حوزه ادار  امور در اختيار  -

 برداری ممثر بعمل آید.نيروها و نهادهای آجا قرار گيرد تا بهره

مقدس و نظر خبرگان ضروری است در خصوص بهم زدن  با توجه به تجربيات هشت سال دفاع -

ساختارها و از بيا بردن ساختار لشگرها در نيروی زمينی به همراه تشکيل ساختارهای جدید و 

 یگانهای جدید با عناویا واكنش سری ، متحرک هجومی و ... در نزاجا بيشتر بررسی گردد.
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 ایران اسالمی جمهوری ارتش امور ادار  راهبردی الگوی ارائه بر رویکردی

 ...... نظام تجارب اساسی، قانون رهبری، و امام گفتمان اساس بر 
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